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FÖRORD

Följande examensarbete är om 20 poäng på programmet för Fysisk Planering, 
Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad vid Blekinge 
Tekniska Högskola i Karlskrona.

Arbetet behandlar det s.k. Kingområdet i södra Helsingborg och har bedrivits 
i kontakt med stadens stadsbyggnadskontor. Området som jag benämner  
King i arbetet är ett verksamhets- och bangårdsområde som kan förväntas 
genomgå stora förändringar under en kommande 20-årsperiod Det är 
också i en förväntad utveckling av södra Helsingborg där dagens renodlade 
verksamhetsområde kan förädlas till mer funktionsblandade stadsmiljöer som 
arbetet tar sin utgångspunkt. 

Arbetets fokus ligger i att hitta utvecklingsprinciper för ett område av Kings 
karaktär. En karaktär som präglar flera av den nutida stadens halvcentrala 
stadslägen och består av överdimensionerade ytor för infrastruktur, parkering 
och en uttryckslös men rationell byggnadsstruktur. I arbetet diskuteras 
dagens urbanitet och vilka rumsliga konsekvenser dagens livsformer för med 
sig. Med utgångspunkt i strategin Urban Symbios  försöker sedan arbetet visa 
på utvecklingsprinciper för att tillgodose en rad vitt skilda anspråk som ställs 
på den fysiska miljön inom planområdet och dess omgivningar. 

Centralt i arbetet är de övergripande principer eller medel som jag valt att 
kalla dessa. Genom dessa löper en  strukturalistisk stadsbyggnadsteori som en 
röd tråd och möjliggör en flexibel utveckling för områdets framtid. Arbetet 
använder inte illustrationsplanen som huvudsaklig metod för att beskriva en 
önskad situation för King runt år 2020 utan istället görs en direkt koppling 
mellan övergripande principer och perspektivbilder, där ett antal upplevda 
miljöer visas som kan bli resultatet av examensarbetets föreslagna principer. 

Slutligen vill jag tacka min handledare på institutionen, professor Anders 
Törnqvist, samt stadsbyggnadskontoret i Helsingborg och då främst min 
handledare, bitr. planchef  Caroline Dahl.

Anders Nilsson
Helsingborg, november 2004
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Arbetet har tagit utgångspunkt i den situation som råder i dagens Helsingborg 
och som King är en del av. I den första, inledande och teoretiska delen 
beskrivs de konflikter som ofta är fallet i urbana och halvperifera miljöer  av 
Kings karaktär. Denna situation analyseras och som metod för det framtida 
Kings  stadsbyggnad används ett strukturalistiskt förhållningssätt.
Med strategin Urban symbios förädlas de potentialer som finns inom området 
med hjälp av en rad olika medel. Avslutningsvis under Situation 2020 
beskrivs möjliga typer av atmosfärer som skulle kunna  bli resultatet av den 
valda strategin och medlen.
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SAMMANFATTNING

Arbetets syfte: ”att göra en strukturplaner och ange utvecklingsstrategier som visar på en 
möjlig framtid för King i Helsingborg” tar utgångspunkt i den stadsbyggnadssituation 
som råder i dagens Helsingborg och som King är en del av. Situationen 
innebär kort att Helsingborgs stad kan förväntas växa under de kommande 
tjugo åren och att det då ges en möjlighet att förändra stadens södra delar från 
renodlade verksamhetsområden till mer funktionsblandade stadsmiljöer. 
Kings storlek av 45 hektar och det korta avståndet till innerstaden av 1 kilometer 
skapar  möjlighet att integrera såväl planområdet som dess omgivningar med 
övriga staden. En sådan utveckling ställer en rad krav på förändringar inom 
området vad gäller bl.a. markanvändningen och transportsituationen. De 
urbana förhållanden som råder i Helsingborgs stadsregion och de intressen 
som finns hos olika aktörer att använda marken diskuteras i avsnittet Urbanitet 
2004. Här beskrivs några av dagens livsformer och anspråk på den fysiska 
miljön och vilka konsekvenser detta får för de upplevda miljöerna. 
Med strategin Urban Symbios definieras Kings läge i staden där jag hävdar att 
området befinner sig i brytpunkten mellan två olika urbana mönster. Området 
har ett perifert läge på gränsen till den funktionsblandade innerstaden 
samtidigt som läget kan betraktas som centralt i stadsregionen i förhållande 
till det övergripande vägnätet. Strategin försöker föra samman de olika urbana 
mönstren och skapa ett mervärde ur den potential som området har genom 
sitt strategiska läge i transportstrukturen och sitt relativt centrala läge till 
innerstaden. 
För att kunna ange flexibla utvecklingsprinciper för området används en 
strukturalistisk stadsbyggnadsteori där begreppen föränderlighet, samspel och 
sammanhang utgör stommen för examensarbetets förslag. Förslagen utgår 
från det övergripande målet om en kvalitativ urban atmosfär anpassad för 
en mängd olika krav på den fysiska miljön. Därefter presenteras strategin 
Urban Symbios och de medel som skulle kunna användas för att uppnå 
det övergripande målet. Fokus ligger här främst på Medel#2 som fastslår de 
övergripande strukturer som sedan resterande medel vidareutvecklar.
Arbetets sista del presenterar i bildform ett antal upplevda miljöer och är en 
direkt koppling till resultatet av vald strategi och medel och beskriver det som 
skulle kunna vara en kvalitativ urban atmosfär.
Avslutningsvis görs en reflexion över examensarbetet. Här försöker jag 
kritiskt betrakta det valda angreppssättet och om detta är en rimlig metod att 
använda för planarbete av långsiktig och övergripande karaktär.  
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Avstånd till centrum: 1km
Planområdets yta: 45ha

.
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BAKGRUND OCH OMRÅDESBESKRIVNING

Områdesbeskrivning
Planområdet är ca 45 ha stort och beläget 1 kilometer söder om Helsingborgs 
innerstad. Det gränsar i sydöst mot verksamhetsområdet Hästhagen samt 
mot äldre villa- och förstadsbebyggelse i sydväst.  I norr består gränsen av 
verksamhetsområdet Gåsebäck, som i sin tur direkt gränsar mot Malmöleden 
och innerstaden. I väster gränsar området till stadsdelen Planteringen och en 
mindre tall- och björkskog. I öster finns en omedelbar gräns mot Malmöleden 
(E4) och stadsdelen Elineberg.
Områdets bebyggelsekaraktär domineras främst av storskaliga 
byggnadsvolymer för godshantering eller handel, varav en del med 
arkitektoniska värden. Vägnätet inom området präglas av breda transportrum 
och otydligt definierade ytor anpassade för godshanteringen inom området. 
Direkt utanför områdets gränser i väster och söder finns en betydande 
genomfartstrafik av både farligt gods och persontrafik.

Fysiska förutsättningar
Planområdet pekas ut i stadens översiktsplan som utvecklingsområde där 
den idag ensidiga användningen skulle kunna anpassas till en mer blandad 
stadsdel för verksamheter, temporära aktiviteter och boende. I dagsläget finns 
inga konkreta planförslag på hur den nuvarande användningen som präglas av 
lagerverksamhet, godshantering, en del dagligvar- och sällanköpshandel och 
tunga transporter skulle kunna förändras.
De södra delarna av Helsingborg kan förväntas genomgå stora förändringar 
under den kommande tjugoårsperioden. Främst indikeras detta genom de 
planer som finns på ett nedgrävande av järnvägsspåren söderut från staden. 
Detta kommer att innebära att stora arealer friläggs för stadsbebyggelse 
och därmed ett möjliggörande för innerstaden att expandera söderut. I 
en expansion av denna omfattning följer också möjligheten att genom 
infrastrukturella förändringar och ny bebyggelse skapa en tätare kontakt 
mellan stadens södra delar och innerstaden. I en sådan utveckling sätter 
staden högt värde på att den byggda miljön ska präglas av mångfald, 
funktionsblandning och urbanitet.
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Planförutsättningar
Förändringar i kommunikation i och runt planområdet är det som främst 
initierar förändringar och därmed bildar utgångspunkter för Kingområdets 
framtid. Som tidigare nämnts gäller detta omvandlingen av viadukten över 
Gåsebäck till en stadsgata som åter kan stärka integrationen mellan stadsdelarna 
Söder, Gåsebäck och Planteringen. Detta i sin tur bygger på att järnvägen 
förläggs i tunnel där den idag korsar Gåsebäck. Enligt utredningar kommer 
tunnelmynningen att hamna någonstans i Kings norra delar. Konsekvenserna 
kommer här att bli märkbara i form av skyddsavstånd, stängsel etc. Enligt 
pågående utredning1 har Rännarbanan pekats ut som huvudsakligt farligt 
gods stråk i nord-sydlig riktning inom de södra stadsdelarna. Detta kommer 
styra bebyggelsens och funktionernas utformning och läge med gällande 
skyddsavstånd från Rännarbanan.

Övergripande förutsättningar
En utveckling av King med en ny definition av områdets urbana karaktär 
skulle innebära förändringar i såväl markanvändning och transporter som 
bebyggelsestruktur och utemiljö. Dessa faktorer bestäms till viss del av yttre 
omständigheter som rådande stadsplaneringsideal och allmänna tendenser i 
dagens samhällsutveckling.2 
Helsingborg är en stad med stark tillväxt, vilket visar sig genom 
befolkningsökning, ökat bostadsbyggande och etablerandet av många nya 
företag. Samtidigt kan staden anses vara mycket segregerad i både socialt 
och etniskt hänseende. De södra delarna skiljer sig tydligt åt vad gäller den 
socioekonomiska situationen, den etniska heterogeniteten, hyresnivåer etc. 
från den övriga staden.3 De södra delarna har lägre status jämfört med övriga 
stadsdelar vilket visar sig i statistiska undersökningar, marknadsvärdet på 
fastigheter samt en eftersatt fysisk miljö där industrins utveckling och ett 
effektivt vägnät under lång tid haft hög prioritet. 

Sedan några år tillbaka har en del handel i form av matvar- och sällanköpsvaror 
etablerat sig inom området. Området har en god tillgänglighet till det 
övergripande vägnätet och kundunderlaget består till stora delar av bilburna 
resenärer från hela stadsregionen. I ett samhälle där bilberoendet ökar skapas 
också förutsättningar för Kings attraktivitet både för handelsetableringar som 
kräver stora ytor och för företag med behov av närhet till det övergripande 
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vägnätet. 
I en utveckling som följer stadens visioner om en sammanhängande 
stadsstruktur från innerstaden till King kommer planområdet att hamna i 
ett mer centralt läge. I ett sådant scenario skulle området kunna bli attraktivt 
även som boendemiljö med sin närhet till innerstaden. Potential finns också 
i den utvecklingen att knyta samman planområdet med omkringliggande 
bebyggelse och vägnät i främst söder, väster och norr.

PROBLEMFORMULERING

Följande frågeställningar ska behandlas och sättas i relation till varandra inom 
ramen för en strukturplan4 för Kingområdet.

Urbanitet
Planområdets karaktär,  omgivningens förutsättningar, trafikgenomströmningen 
och läget i stadsregionen skapar unika förutsättningar för detta områdes 
framtida urbanitet. Frågan är vilken urbanitet området ska präglas av?

Markanvändning
Med relativ närhet till innerstaden samt närhet till både Pågatågstation och det 
övergripande vägnätet kan området bli attraktivt för såväl handelsetableringar 
och företag som bostäder. Vilka möjligheter till funktionsblandning finns inom 
området?

Infrastruktur
Trafiksituationen inom området präglas idag i hög grad av tung lastbilstrafik 
och personbilstrafik till och från handelsetableringarna. Vid områdets 
direkta gränser i söder och väster finns en hög genomströmning av 
främst personbilstrafik men också lastbiltrafik, transporter av farligt 
gods och kollektivtrafik i form av bussar. Med en inriktning mot lättare 
verksamheter i området kan stora delar av den tunga trafiken försvinna. Även 
personbilstrafiken är idag ett problem då den är en betydande barriär mellan 
Kingområdet och omkringliggande stadsdelar. Samtidigt finns potential i den 
höga trafikgenomströmningen då den stor del av dygnet ger liv åt områdena. 
Planområdet har idag, trots den relativa närheten, liten kontakt med Ramlösa 
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station då infrastruktur och bebyggelse förhindrar en mer direkt kontakt 
mellan station och planområde. 
Finns det möjlighet att förbättra kontakten mellan King och Ramlösa station? 
Hur kan vägnät och trafik bli ett positivt inslag i den urbana karaktären och hur ska 
bil- och busstrafik förvandlas från barriär till integrationsfaktor? 

Bebyggelsestruktur
Stora byggnadsvolymer och friytor gör idag området svårorienterbart. De 
arkitektoniska värdena är få vad gäller såväl form, fasad som yttre miljö. 
Dock finns här en del större tegelbyggnader av värde, både exteriört och som 
potentiella rum för nytt innehåll. 
De omkringliggande stadstypologierna skiljer sig starkt åt och vittnar om 
skilda bebyggelsemönster från 1800- talet fram till idag. Omgivningarna består 
bl.a. av äldre villa- och förstadsbebyggelse, industriområden, fragmenterade 
rutnätskvarter med blandad bebyggelse från 1800-talets mitt till 1990-tal samt 
punkthus- och höghusbebyggelse från 1960-talet.
Stadens nord-sydliga riktning och struktur är sedan århundraden tillbaka 
bestämd genom de geologiska förutsättningarna med Öresund i väster och 
landborgsbranten i öster. I denna struktur har de södra delarna av innerstaden 
sedan 1800-talets sista årtionden bebyggts i rutnätskvarter. Längre söderut, 
utanför den gamla stadsgränsen, har den mindre planlagda stadsbebyggelsen 
genom industri och transporter kommit att präglas av mer upplösta strukturer 
och svårdefinierbara bebyggelsemönster. 
Enligt vilka mönster ska området bebyggas i förhållande till omgivande bebyggelse, de 
geologiska förutsättningarna och stadens samlade bebyggelsestruktur?

Grönstruktur
Inom området finns idag inga grönytor av större kvalité. Endast en liten del av 
området innehåller en yta av tall- och björkskog. I intilliggande stadsdelarna 
Planteringen och Miatorp finns en del grönytor, främst i form av talldungar, 
men liksom övriga delar av södra Helsingborg präglas Kingområdet och 
dess direkta omgivningar av brist på parker, naturskogar och andra grönytor 
av god kvalité. Gång och cykelavstånd till havet är dock en kvalité som bör 
beaktas. Staden i övrigt har en väl utvecklad grönstruktur med såväl mindre 
som större grönytor av blandad karaktär.  
Frågan blir hur andelen grönyta inom området kan öka, som en resurs även för 
omkringliggande stadsdelar?
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Förhållandet mellan privata och offentliga rum
Oavsett den framtida utvecklingen för planområdet kommer förhållandet 
mellan de privata och offentliga rummen att vara av stor betydelse för att 
uppnå stadens mål om en sammanhängande stadsbebyggelse från innerstaden 
till King.
Samhället präglas av en allt större individualisering, vilket har stor betydelse 
för utformandet av det offentliga rummet. De offentliga platserna har alltmer 
kommit att privatiseras och samhällets gemensamma platser har kommit att 
möta större konkurrens från den privata bostaden, privata mötesplatser, 
Internet mm.
Ett ställningstagande ska göras vad gäller uppdelningen av yta mellan privat och offentlig 
mark för planområdet.

Tidsaspekten
Kings framtid är i hög grad beroende av utvecklingen som sker norr 
om området. I dagsläget går det varken att säga när större projekt som 
järnvägstunnel söderut, uppgradering av verksamhetsområdet Gåsebäck mm. 
kommer förverkligas och vilken utveckling som följer av dessa projekt. Men 
liksom en del av planeringsarbetet för södra Helsingborg har en visionär och 
öppen karaktär, skulle ett liknande angreppssätt för King vara möjligt. 
Av stor vikt i arbetet med strukturplanen blir att finna koncept som har en flexibel 
karaktär för att möta en oförutsägbar framtid men som samtidigt kan precisera de fasta 
delar av strukturen som på sikt kan skapa en hållbar identitet för området.

SYFTE

Syftet är att göra strukturplaner och ange utvecklingsstrategier som visar på 
en möjlig framtid för King i Helsingborg. 
Tanken är att planförslaget ska ha en övergripande och visionär karaktär och 
visa på en långsiktig utveckling för området.   
Min förhoppning är att examensarbetets planförslag, illustrationer och 
bilder ska visa på en tänkbar framtid för planområdet och bli en del av 
kunskapsunderlaget för stadens fortsatta arbete med Helsingborgs södra 
stadsdelar.
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METOD

Arbetet har bedrivits dels teoretiskt med litteraturstudier, dels praktiskt med 
illustrationer och planritning. Inledningsvis har Kings förutsättningar och 
Helsingborg som urban kontext definierats genom inventering av området, 
studier av stadens översiktsplan och samtal med kommunens tjänstemän. 
Ett antal konflikter, såväl lokala som mer samhälleligt övergripande har 
definierats för att bilda utgångspunkt för angreppsättet för Kings framtida 
struktur. Som en bakomliggande stadsbyggnadsteori för arbetets förslag har 
strukturalistiska arbeten och metoder studerats. 
Därefter har ett antal övergripande förslag för grundläggande strukturer 
för King utarbetats. Dessa kan betraktas som arbetets kärna och är också 
grundläggande för de 3-dimensionella bebyggelseprinciper som arbetats fram 
i de avslutande delarna. 
Det kan i dagsläget inte anses motiverat att arbeta fram en detaljerad 
illustrationsplan för hela området då ett förverkligande inte kommer att vara 
aktuellt under den närmaste tioårsperioden. Däremot befinner sig området 
och omgivningarna i förändring och staden har som ambition att skapa 
ett sammanhängande stadsliv i dessa delar av staden under de kommande 
tjugo åren.  Tyngdpunkten har därför legat i framställandet av övergripande 
utvecklingskoncept för området. Dessa koncept har sedan kopplats direkt till 
möjliga förväntade framtidsbilder för området. Examensarbetet har således 
försökt visa på en möjlig utveckling av området och vilka framtidsbilder som 
kan vara möjliga att arbeta mot.

 AVGRÄNSNING

Den fysiska utvecklingen för King och Helsingborgs södra delar är i hög grad 
beroende av och om större infrastrukturella projekt genomförs. En rad frågor 
av betydelse för området är idag svåra att ta exakt ställning till inom ramen 
för ett examensarbete och följande avgränsningar  har gjorts efter det material 
som finns i stadens översiktsplan. 

Farligt gods
Farligt gods som transporteras med lastbil eller järnväg berör idag planområdet. 
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Efter Öresundsbrons öppnande har andelen transporter med farligt gods 
minskat betydligt i Helsingborg. Denna minskning förväntas fortsätta under 
överskådlig tid. Farligt gods transporteras idag via Malmöleden i nord-
sydlig riktning öster om planområdet. Anslutningen mot hamnen västerut 
går via Malmöleden (riktning väster), Sydhamnsgatan, Hästhagsvägen och 
Rusthållsgatan. De tre förstnämnda är de som direkt påverkar planområdet. 
Enligt pågående utredning kommer farligt gods att försvinna från Malmöleden 
och Hästhagsvägen samtidigt som Rännarbanan kommer bli den huvudsakliga 
transportsträckan. Styrande för arbetet kommer bli de skyddsavstånd som 
rekommenderas av stadsbyggnadskontoret i Helsingborg.

Kollektivtrafik
Idag består kollektivtrafiken av en busslinje längs Planteringsvägen samt en 
linje längs Industrigatan som förbinder stadsdelen Planteringen med Råå i 
söder och innerstaden i norr. Även fortsättningsvis bör Planteringsvägen med 
sin centrala sträckning bli en zon anpassad för kollektivtrafik i form av buss, 
eller spårvagn som ingår i stadens långsiktiga visioner.

Verksamhetsområdet Gåsebäck
Av stor betydelse är utvecklingen av verksamhetsområdet Gåsebäck. 
Examensarbetet utgår från att störande verksamheter kommer försvinna 
successivt under de kommande åren och att verksamhetsområdet kommer 
utvecklas mot ett område med blandning av verksamheter och bostäder. 
Arbetet kommer likaledes att utgå ifrån att i takt med Gåsebäckens uppgra-
dering kommer också viadukten mellan Malmöleden och Sydhamnsgatan att 
försvinna. Detta är ett scenario som finns med i stadens långsiktiga strategi 
där en bättre förbindelse mellan Planteringsvägen och innerstaden blir av 
stor vikt för en ökad integration mellan innerstaden och de södra stadsde-
larna. 
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  Befintlig farligt gods led

  Farligt gods led som försvinner

  Befintliga busslinjer

  Möjlig framtida spårvägslinje
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Gatumiljö King

Planteringsvägen mot norr


